
ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲ ਿੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰਜ਼ਮਰਤਸਰ
-ਕੋਰੋਨਲ ਦੌਰਲਨ ਔਰਤਾ ’ਤੇ ਵਧੀ ਘਰੇਿੂ ਜ਼ਹੰਸਲ ਦਲ ਜ਼ਜਿਲ ਕਲਨੰੂਨੀ ਸੇਵਲਵਾ ਨੇ ਜ਼ਿਿ  ੰਭੀਰ ਨੋਜ਼ਟਸ

ਪੀੜਤ ਔਰਤਾ ਟੋਿ ਫੀ੍ ਨੰਬਰ 1968 ਉਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ-ਸੁਜ਼ਮਿਤ ਮੱਿਕੜ
ਅੰਮਮਿਤਸਿ, 2 ਮਈ  (                         ) : ਕੋਿੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਿੀ ਦੇ ਚਲਮਦਿਆ  ਿਤਾ ਂ ਉਿ ਘਿੇਲੂ ਮਹੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਮਲਿਆ ਮਵੱਚ ਭਾਿੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਿ ਹੈ , ਮਜਸ ਦਾ  ੰਉਜਾਬ ਿਾਜ ਕਾਨੰੂਨੀ
ਸਵੇਾਵਾ ਅਥਾਿਟੀ ਦੇ ਕਾਿਜਕਾਿੀ ਚੇਅਿਮੈਨ ,  ਸ਼੍ਰੀ ਿਿ.ਕ.ੇਜੈਨ,  ਜੱਜ,   ੰਉਜਾਬ ਅਤੇ ਹਮਿਿਆਾ ਹਾਈਕੋਿਟ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਿਮੁ ੰਉਦਿ ਚਾਹਲ ਮੈਬਿ ਸਕੱਤਿ  ੰਉਜਾਬ ਿਾਜ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸੇਵਾਵਾ
ਅਥਾਿਟੀ ਨੇ ਸਖਤ ਨੋਮਟਸ ਮਲਿ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ  ਉਿੂੇ  ੰਉਜਾਬ ਮਵੱਚ ਮਜ਼ਲਾ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸੇਵਾਵਾ ਅਥਾਿਟੀਿਆ ਨੰੂ ਮਨਿਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਮਕ  ਹ ਅਮਜਹੇ ਮਾਮਮਲਿਆ ਮਵੱਚ ਫਿੌੀ ਕਾਿਵਾਈ ਕਿਨ।
            ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਆਕਾਿੀ ਮਦੰਮਦਿਆ ਸਕੱਤਿ ਮਜ਼ਲਾ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸੇਵਾਵਾ ਅਥਾਿਟੀ-ਕਮ-ਚੀਫ਼ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮਮੈਜਸਟ੍ਰੇਟ ਸ੍ਰੀ ਸੁਮਮਤ ਮੱਕੜ ਨੇ ਦੱਮਸਿ ਮਕ ਇਨਾ ਮਨਿਦੇਸ਼ਾ ਦੇ ਚੱਲਮਦਿਆ
ਮਜ਼ਲਾ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਵੇਾਵਾ ਅਥਾਿਟੀ ਦੇ ਚੇਅਿਮੈਨ ਸ. ਬਲਮਵੰਦਿ ਮਸੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਮਜ਼ਲੇ ਮਵੱਚ  ਿਤਾ ਤੇ ਘਿਲੇੂ ਮਹੰਸਾ ਸਬੰਧੀ ਸਾਿੇ ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਹੋਿ ਤੁਿੰਤ ਹਿਕਤ ਮਵਚ ਕਿ ਮਦੱਤਾ ਹੈ । 
             ਨਾ ਨੇ ਮਜ਼ਲਾ ਵਾਸੀਿ ਨੰੂ ਅ ਉੀਲ ਕੀਤੀ ਮਕ  ਿਤਾ ਤੇ ਘਿੇਲੂ ਮਹੰਸਾ ਿੋਕਆ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਆੇ ।  ਨਾ ਦੱਮਸਿ ਮਕ  ਉੀੜਤ  ਿਤਾ ਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਕ  ਹ ਅਮਜਹੀਿਆ
ਮਾਮਮਲਿਆ ਦੀ ਮਿ ਉੋਿਟ ਤੁੰ ਿਤ ਅਥਾਿਟੀ ਦੇ ਟੋਲ ਫਿੀ ਨੰ: 1968 ’ਤੇ ਦਿਜ ਕਿਵਾ ਆ।  ਨਾ ਭਿੋਸਾ ਦਵਾਇਿ ਮਕ  ਉ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਮਵੱਚ ਤੁਿੰਤ ਕਾਿਵਾਈ ਕਿੇਗਾ ਅਤੇ ਮਕਸੇ ਮਕਸਮ
ਦੀ ਮਹੰਸਾ ਨੰੂ ਬਿਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਮਚਹਿੀਿਆ ਮਵੱਚ ਕਾਿਵਾਈ ਕਿਨ ਲਈ  ਹਨਾ ਨੰੂ ਮੁਫਤ ਵਕੀਲ ਕਿਕੇ ਮਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
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ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋ ਆਏ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾ  ੰੂ ਪਰਤਣਗੇ-ਡਡਿਪਟੀ ਮਡਮਸ਼ ਰ
-ਅਡਧਮਾਰੀਆਂ  ੇ ਡਲਆ ਇਮਾਤਤਾਸ ਮਕਦਰਾ ਦੀ ਡਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਾਾਰੇ ਪਰਾੰਧਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾਾ

-ਮਈ ਸ਼ਰਧਾਲਆੂਂ  ੰੂ ਲੰਗਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾ ਤੋ ਡਲਆ ਮੇ ਛਮਾ ਰਹੇ ਹ  ਅਡਧਮਾਰੀ
ਅੰਮਮਿਤਸਿ,  2  ਮਈ  (         )-ਮਡਿਪਟੀ ਕਮਮਸ਼ਨਿ ਅੰਮਮਿਤਸਿ ਸ.  ਮਸ਼ਵਦਲੁਾਿ ਮਸੰਘ ਮਢੱਲੋ ਵੱਲੋ ਵਧੀਕ ਮਡਿਪਟੀ ਕਮਮਸ਼ਨਿ ਅਤੇ  ਸਾਿੇ  ਐਸ ਡਿੀ ਐਮਜ਼ ,  ਮਜੰਨਾ  ਦੇ  ਇਲਾਕੇ  ਮਵਚ
ਮਹਾਿਾਸ਼ਟਿ ਤੋ ਵਾਪਸ ਮਲਆਂਦੇ ਗਏ ਸ਼ਿਧਾਲੂਆਂ ਨੰੂ ਇਕਾਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਹੈ, ਮਵਖੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਦੇਖ-ਿੇਖ ਕਿਨ ਦੇ ਮਦੱਤੇ ਗਏ ਮਨਿਦੇਸ਼ਾ ਤਮਹਤ
ਅੱਜ ਐਸ ਡਿੀ ਐਮ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਮਹਬ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਮੁਮਤ ਮੁੱ ਧ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਤੰਨ ਕੇਦਿਾ ਦਾ ਦੌਿਾ ਕਿਕੇ ਮਜੱਥੇ ਸ਼ਿਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਲੰਗਿ ਬਾਿੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾ ਦਾ
ਜਾਇਜ਼ਾ ਮਲਆ, ਉਥੇ ਸੰਗਤ ਮਵਚ ਦੁੱ ਧ, ਫਲ ਤੇ ਲੱਸੀ ਵੀ ਵੰਡਿੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਮਕ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਵਧੀਕ ਮਡਿਪਟੀ ਕਮਮਸ਼ਨਿ ਡਿਾ. ਮਹਮਾਸ਼ੂੰ  ਅਗਿਵਾਲ ਅਤੇ ਐਸ ਡਿੀ ਐਮ ਸ੍ਰੀ ਮਸ਼ਵਿਾਜ ਮਸੰਘ ਬੱਲ
ਨੇ ਛੇਹਿਟਾ ਕੇਦਿ ਦਾ ਦੌਿਾ ਕਿਕੇ ਉਥੇ ਸੰਗਤ ਨੰੂ ਫਲ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਿ ਮਦੱਤੇ ਸਨ। 
        ਮਡਿਪਟੀ ਕਮਮਸ਼ਨਿ ਨੇ ਸਾਿੇ ਕੇਦਿਾ ਦੀ ਮਿਪੋਿਟ ਲੈਣ ਮਗਿੋ ਦੱਮਸਆ ਮਕ ਮਹਾਿਾਸ਼ਟਿ ਤੋ ਪੰਜਾਬ ਸਿਕਾਿ ਵੱਲੋ ਮਲਆਂਦੇ ਗਏ ਸ਼ਿਧਾਲੂ ਚੜਦਦੀਕਲਾ ਮਵੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਿੇ ਹੀ ਅਗਲੇ
10-12 ਮਦਨਾ ਮਵਚ ਆਪਣੇ ਘਿਾ ਨੰੂ ਪਿਤ ਜਾਣਗੇ। ਉਨਾ ਮਕਹਾ ਮਕ ਸਾਡਿੇ ਐਸ ਡਿੀ ਐਮ ਪੱਧਿ ਦੇ ਅਮਧਕਾਿੀ ਸਾਿੇ ਕੇਦਿਾ ਦਾ ਮਖਆਲ ਖ਼ੁਦ ਿੱਖ ਿਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕੇਦਿਾ ਮਵਚ ਅਮਜਹੇ
ਸ਼ਿਧਾਲੂ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਉਥੇ ਆਏ ਲੰਗਿ ਦੀ ਿੋਟੀ ਨਹੀ ਖਾਦੇ, ਉਨਾ ਨੰੂ ਸਾਡਿੇ ਅਮਧਕਾਿੀਆਂ ਦੇ ਘਿਾ ਤੋ ਲੰਗਿ ਮਤਆਿ ਕਿਕੇ ਭਮੇਜਆ ਜਾ ਮਿਹਾ ਹੈ। 
           ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਮਸਹਤ ਮਵਭਾਗ ਵੱਲੋ ਡਿਾਕਟਿਾ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਿੇ ਸ਼ਿਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮਸਹਤ ਦਾ ਮਨਿੀਖਣ ਿਜ਼ੋਾਨਾ ਕਿ ਿਹੀ ਹੈ । ਪੁਮਲਸ ਵੱਲੋ ਸੁਿੱਮਖਆ ਅਤੇ ਨਗਿ ਮਨਗਮ ਤੇ ਨਗਿ
ਕੌਸਲਾ ਵੱਲੋ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਿੋਜ਼ ਹੀ ਇਨਾ ਕੇਦਿਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਿਕੇ ਿਸਾਇਣ ਦਾ ਮਛੜਦਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਉਨਾ ਦੱਮਸਆ ਮਕ ਉਥੇ
ਕੰਮ ਕਿ ਿਹੇ ਕਿਮਚਾਿੀਆਂ ਦੀ ਸੁਿੱਮਖਆ ਦਾ ਵੀ ਬਿਾਬਿ ਮਧਆਨ ਮਦੱਤ ਜਾਦਾ ਹੈ। 
ਕੈਪਸ਼ਨ:--ਐਸ ਡਿੀ ਐਮ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਮਹਬ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਮੁਮਤ ਮੁੱ ਧ ਮਤੰਨ ਇਕਾਤਵਾਸ ਕੇਦਿਾ ਦਾ ਦਿੌਾ ਕਿਨ ਮੌਕੇ। 
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲ ਿੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰਜ਼ਮਰਤਸਰ
ਜ਼ਜ਼ਿਲ ਰੋਜ਼ਾਲਰ ਅਤੇ  ਕਲਰੋਾਲਰ ਜ਼ਾਊਰੋ ਵਿੋ ਆਨਲਿਲਨਲ ਕੌਸਜ਼ਿੰਾ ਦ  ੁਰਰਆਆਨਤ

-ਚਲਹਵਲਲ ਸਵੇ ਰੇ  9 ਤੋ ੁਲ  5 ਵਜੇ  ਦਰਜ਼ ਆਨਲ ਪ੍ਲਪਤ ਕਰ ਸਕਣਾੇ  ਆਨਲਿਲਨਲ ਕੌਸਜ਼ਿੰਾ
ਅੰਮਮਿਤਸਿ, 2 ਮਈ---ਪੰਜਾਬ ਸਿਕਾਿ ਦੀ ਘਿ-ਘਿ ਿਜ਼ੋਗਾਿ ਸਕੀਮ ਤਮਹਤ ਮਜ਼ਲਾ ਿਜ਼ੋਗਾਿ ਅਤੇ ਕਾਿੋਬਾਿ ਮਬਊਿੋ ਵਲੋ ਅੰਮਮਿਤਸਿ ਮਜ਼ਲੇ ਦੇ ਪ੍ਾਿਰੀਆਂ ਨੰੂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕੌਸਮਲੰਗ ਦੀ
ਸਮੁਵਿਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾ ਜੋ ਉਹ ਸੂਬੇ ਮਵੱਚ ਕੋਿੋਨਾ ਵਾਇਿਸ ਮਹਾਮਾਿੀ ਤੋ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਆਮ -ਵਾਗ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਗਲੇਿੀ ਪੜਾਈ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਇਮਮਤਹਾਨਾ ਨੰੂ ਪਾਸ
ਕਿਕੇ  ਿਜ਼ੋਗਾਿ ਪ੍ਾਪਤ ਕਿ ਸਕਣ। 
            ਇਸ ਸਬੰਿੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਮਦੰਮਦਆਂ ਸ੍ੀਮਤੀ ਪਲਵੀ ਚੌਿਿੀ ਵਿੀਕ ਮਡਪਪੀ ਕਮਮਸ਼ਨਿ ਮਵਕਾਸ ਨੇ ਦੱਮਸਆ ਮਕ ਕਿਮਫ਼ਊ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਿ ਮਡਪਪੀ ਕਮਮਸ਼ਨਿ ਸ. ਮਸ਼ਵਦਲੁਾਿ ਮਸੰਘ ਮਢੱਲੋ
ਦੀ ਿਮਹਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਮਜ਼ਲਾ ਿਜ਼ੋਗਾਿ ਅਤੇ ਕਾਿੋਬਾਿ ਮਬਊਿੋ ਵੱਲੋ ਨੌਜਵਾਨਾ ਲਈ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕੌਸਮਲੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਿੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਮਿਹਾ ਹੈ। 
            ਉਨਾ ਮਕਹਾ ਮਕ ਬੇ-ਿੋਜ਼ਗਾਿ ਪ੍ਾਿਰੀਆਂ ਨੰੂ ਮਜ਼ਲਾ ਿੋਜ਼ਗਾਿ ਅਤੇ ਕਾਿੋਬਾਿ ਮਬਊਿੋ ਦੇ ਮਕੱਤਾ ਮਾਮਹਿਾ ਵੱਲੋ ਅਗਲੇਿੀ ਪੜਾਈ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪ੍ੀਮਖਆ  ਪਾਸ ਕਿਨ ਤੋ ਇਲਾਵਾ
ਿਜ਼ੋਗਾਿ ਪ੍ਾਪਤੀ ਦੇ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਮੌਮਕਆਂ ’ਤੇ ਮਵਸਰਾਿ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਿੀ ਮੁੱ ਹਈਆ ਕਿਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾ ਦੱਮਸਆ ਮਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਮਹਤ ਵੱਿ ਤੋ ਵੱਿ ਨੌਜਵਾਨਾ ਨੰੂ ਕਵਿ ਕਿਨ ਦਾ ਪੀਚਾ 
ਮਮੱਮਰਆ ਮਗਆ ਹੈ। ਉਨਾ ਦੱਮਸਆ ਮਕ  ਕੌਸਮਲੰਗ ਦਾ ਸਮਾ ਸਵੇਿੇ  9 ਵਜੇ ਤੋ ਸ਼ਾਮ ਦੇ  5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੌਸਮਲੰਗ ਦਾ ਲਾਭ ਚਾਹਵਾਨ ਪ੍ਾਿਰੀ ਘਿ ਮਵੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਪਲੈੀਫ਼ਨੋ/ਵੀਡੀਓ
ਕਾਨਫ਼ਿੰਮਸੰਗ ਿਾਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
            ਮਬੳੂਿੋ ਦੇ ਸੀ ਈ ਓ ਸ੍ੀ ਸਮਤੰਦਿ ਮਸੰਘ ਨੇ ਦੱਮਸਆ ਮਕ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕੌਸਮਲੰਗ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਪ੍ਾਿਰੀ ਮਜ਼ਲਾ ਿੋਜ਼ਗਾਿ ਅਤੇ ਕਾਿੋਬਾਿ ਮਬਊਿੋ ਦੇ ਕੈਿੀਅਿ ਕੌਸਲਿ ਭਾਿਤੀ ਸ਼ਿਮਾ
ਨਾਲ ਫੋਨ ਨੰਬਿ 98775-67376 ਉਤੇ ਸੰਪਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਵਪਸਐਪ ਗਿੁੱ ਪਾ ਿਾਹੀ ਵੀ ਪ੍ਾਿਰੀਆਂ ਨੰੂ ਕਾਊਸਮਲੰਗ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਿੀ ਪੰਜਾਬ
ਸਿਕਾਿ ਵਲੋ ਸ਼ੁਿੂ ਕੀਤੇ  ://..   ਪੋਿਪਲ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਿਮਜਸਪ੍ੇਸ਼ਨ ਘਿ ਬਠੇੈ ਹੀ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਲਾ ਿੋਜ਼ਗਾਿ ਅਫ਼ਸਿ ਵੱਲੋ ਮਜ਼ਲੇ ਦੇ ਪੜੇ-ਮਲਖੇ ਬ-ੇਿਜ਼ੋਗਾਿ ਪ੍ਾਿਰੀਆਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਕ ਉਹ ਿਜ਼ੋਗਾਿ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇਿੀ ਪੜਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਕਾਿ ਵਲੋ ਸ਼ੁਿੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕਾਊਸਮਲੰਗ ਦਾ ਵੱਿ ਤੋ ਵੱਿ ਲਾਭ ਲੈਣ। 
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲ ਿੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰਜ਼ਮਰਤਸਰ

ਜ਼ਜ਼ਿੇ ਦੀਿਆਂ  ਮੰਡੀਿਆਂ  ਜ਼ਵਿਚੋ ਕਰੀਿਬ  ਪਣੇੇ ਜ਼ਤੰਨ ਿੱਖ ਨਨ ਮੀਿਨਰਕ ਨਨ ਕੇਕ ਦੀਿ ਖਰੀਿਦ ਕੀਿਤੀਿ
ਅੰਮਮਿਤਸਿ, 2 ਮਈ (          )-ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਮਵਿ ਆਈ ਕਿੀਬ ਪੌਣੇ ਮਤੰਨ ਲੱਕ ਟਨ ਮੀਮਟਿਕ ਟਨ
ਕਣਕ ਦੀ ਖਿੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾ ਿੱੁਕੀ ਹੈ,  ਮਜਸ ਮਵਿੋਂ ਮਜ਼ਆਦਾਤਿ ਸਿਕਾਿੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਮਜਲਾ
ਖੁਿਾਕ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਿੋਲਿ ਸ. ਲਖਮਵੰਦਿ ਮਸੰਘ ਨੇ ਦੱਮਸਆ ਮਕ ਮੰਡੀਆਂ ਮਵਿ ਸਿਕਾਿ ਵੱਲੋਂ ਮਦੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾ ਅਨੁਸਾਿ
ਤਿਤੀਬ ਬੜੀ ਸੁਿੱਮਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਹੀ ਹੈ, ਮਜਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਮਵਿ ਮਕਸਾਨਾ ਜਾ ਮਜ਼ਦੂਿਾ ਨੰੂ ਮਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼
ਨਹੀ ਆ ਿਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਣਣ ਮਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
        ਣਨਾ ਦੱਮਸਆ ਮਕ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਮਵਿ 256559 ਮੀਟਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਜਸ ਮਵਿੋਂ
255969 ਮੀਮਟਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਿੀਦ ਕਿ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਣਨਾ ਦੱਮਸਆ ਮਕ ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਿੀਬ ਪੌਣੇ ਮਤੰਨ ਲੱਖ
ਟਨ ਨੰੂ ਪਾਿ ਕਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਣਨਾ ਦੱਮਸਆ ਮਕ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਈ ਕਣਕ ਮਵਿੋਂ ਮਵਿੋਂ ਪਨਗੇ੍ਨ ਵੱਲੋਂ 65093 ਮੀਮਟਿਕ
ਟਨ,  ਮਾਿਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ 57335  ਮੀਮਟਿਕ ਟਨ,  ਪਨਸਪ ਵੱਲੋਂ 47659  ਮੀਮਟਿਕ ਟਨ,  ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੇਅਿਹਾਊਮਸੰਗ
ਕਾਿਪੋਿੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 48441 ਮੀਮਟਿਕ ਟਨ ਅਤੇ ਕੇਦਿ ਸਿਕਾਿ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ 35653 ਮੀਮਟਿਕ ਟਨ
ਕਣਕ ਖ਼ਿੀਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿੱੁਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਪਾਿੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 2341 ਮੀਟਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖਿੀਦੀ ਜਾ ਿੱੁਕੀ ਹੈ। 
           ਮਜਲਾ ਖੁਿਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਿੋਲਿ ਨੇ ਦੱਮਸਆ ਮਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਿੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਣਕ ਮਵਿੋਂ 72 ਫੀਸਦੀ
ਕਣਕ ਮੰਡੀਆਂ ਮਵਿੋਂ ਗੁਦਾਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਿਾਈ ਜਾ ਿੱੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਕਸਾਨਾ ਨੰੂ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਨਾਲੋ -ਨਾਲ  48  ਘੰਮਟਆਂ ਦੇ
ਅੰਦਿ-ਅੰਦਿ ਕਿਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਿਹੀ ਹੈ। 
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲ ਿੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰਜ਼ਮਰਤਸਰ
ਐਸ ਟੀ ਐਫ ਵੱਿੋ ਅੰਤਰਰਲਸ਼ਟਰੀ ਸਮਗਿਰਾ ਕੋਿੋ 8 ਜ਼ਕਿੋ ਤੋ ਵੱਧ ਰੈਰੋਨ�  ਬਰਰਲਮਦ

ਅੰਮਮਿਤਸਿ, 2 ਮਈ (       )-ਪੰਜਾਬ ਮਵਿਚ ਨਮਸ਼ਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਿ ਿਹੀ ਐਸ ਟੀ ਐਫ ਦੇ ਮੁੱ ਖੀ ਸ੍ੀ ਹਿਪ੍ੀਤ ਮਸੰਘ ਵੱਲਚ ਿਲਾਈ ਜਾ ਿਹੀ ਮਮੁਹੰਮ ਤਮਹਤ ਆਈ. ਜੀ. ਬਾਿਡਿ ਿੇਜ
(ਐਸ ਟੀ ਐਫ) ਸ੍ੀ ਕੌਸ਼ਤਭੁ ਸ਼ਿਮਾ ਦੀ ਯੋਮਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਹਾਕਕ ਕੰਸਪਕਕਟਿ ਜਨਿਲ ਸ੍ੀ ਿਛਪਪਾਲ ਮਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਵਾਈ ਹੇ  ਕੰਮ ਕਿਦੇ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਸ੍ੀ ਵਮਿੰਦਿ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੋਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ
ਉਪਿੇਸ਼ਨਾ ਮਵਿ ਮਤੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾ ਕੋਮਲਚ 8 ਮਕਲੋਮ 690 ਗ੍ਵਾਮ ਹਕਿੋਮਕਨ ਬਿਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹਕ। 
            ਸ. ਿਛਪਪਾਲ ਮਸੰਘ ਏ. ਆਈ. ਜੀ. ਨੇ ਦੱਮਸਆ ਮਕ 30 ਅਪ੍ਕਲ ਨੰੂ ਐਸ ਟੀ ਐਫ ਬਾਿਡਿ ਿੇਜ ਅੰਮਮਿਤਸਿ ਵੱਲਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਥਾਣਾ ਐਸ ਟੀ ਐਫ ਐਸ. ਏ. ਐਸ.
ਨਗਵਿ ਮਵਖੇ ਮੁਖਬਿੀ ਦੇ ਅਧਾਿ ਉਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਿਜ ਕੀਤਾ ਮਗਵਆ ਮਕ ਪਾਮਕਸਤਾਨ ਤਚ ਸਮਗਵਮਲੰਗਵ ਹੋਮਈ ਹਕਿੋਮਕਨ ਬੀ .ਐਸ.ਐਫ. ਸਕਕਟਿ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਖੇਤਿ ਮਵਿ ਭਾਿਤ-ਪਾਮਕ ਸੀਮਾ ਮਵਿ
ਤਾਿਾ ਤਚ ਪਾਿ ਲੁਕਾ ਕੇ ਿੱਖੀ ਹੋਮਈ ਹਕ। ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਵਮਿੰਦਿ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਆਿੰਭ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਮ ਮਸੰਘ ਉਿਫ ਗਵਾਲੂ ਪੁੱ ਤਿ ਕਲੁਵੰਤ ਮਸੰਘ ਉਿਫ ਭਗਵਤ ਮਸੰਘ ਵਾਸੀ
ਕਮੀਿਪੁਿ ਿੱਕ ਬਾਲਾ ਥਾਣਾ ਿਮਦਾਸ ਨੰੂ ਕੱਲ ਮਗਿਫਤਾਿ ਕੀਤਾ। ਕਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਉਤੇ ਬੀ. ਐਸ. ਐਫ. ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਖੇਤਾ ਮਵਿਚ 6 ਮਕਲੋਮ  690 ਗ੍ਵਾਮ ਹਕਿੋਮਕਨ ਬਿਾਮਦ ਕਿ ਲਈ
ਗਵਈ। 
         ਉਨਾ ਦੱਮਸਆ ਮਕ ਕਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੰੂ ਸੂਹ ਮਮਲੀ ਮਕ ਗੁਵਿਮਵੰਦਿ ਮਸੰਘ ਉਿਫ ਮਾਨ ਮਸੰਘ ਵਾਸੀ ਜੱਜੇਆਣੀ ਥਾਣਾ ਮਜੀ ਾ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਸੰਘ ਉਿਫ ਸੋਮਨੰੂ ਮਪੰਡ ਕੋਮਟ ਧਿਮ
ਿੰਦ ਖੁਿਦ ਥਾਣਾ ਝਬਾਲ ਸਕਾਿਮਪਉ ਗੱਵਡੀ ਨੰਬਿ ਪੀ ਬੀ 07 ਯੂ 9327 ਮਵਿ ਹਕਿੋਮਕਨ ਸਪਲਾਈ ਕਿਨ ਲਈ ਿਮਦਾਸ ਤਚ ਅਨਜਾਲਾ ਨੰੂ ਆ ਿਹੇ ਹਨ। ਕਸ ਕਤਲਾਹ ਉਤੇ ਏ. ਐਸ. ਆਈ.
ਕਲੁਮਵੰਦਿ ਮਸੰਘ, ਏ ਐਸ ਆਈ ਸੁਿਜੀਤ ਮਸੰਘ, ਏ ਐਸ ਆਈ ਕਸ਼ਮੀਿ ਮਸੰਘ, ਏ ਐਸ ਆਈ ਮਦਲਬਾਗਵ ਮਸੰਘ ਅਤੇ ਏ ਐਸ ਆਈ ਗੁਵਿਸੇਵਕ ਮਸੰਘ ਵੱਲਚ ਗੱੁਵਜਿਪੁਿਾ ਨੇੜੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਿ ਲਈ
ਗਵਈ। ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਵਮਿੰਦਿ ਮਹਾਜਨ ਵੀ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਪੁੱ ਜ ਗਵਏ। 
      ਐਸ ਟੀ ਐਫ ਟੀਮ ਨੇ ਗੱਵਡੀ ਆਉਦੀ ਵਖੇ ਿੁੱ ਕਣ ਦਾ ਕਸ਼ਾਿਾ ਕੀਤਾ, ਪਿ ਕਮਥਤ ਦੋਮਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਗੱਵਡੀ ਿੋਮਕਣ ਦੀ ਥਾ ਟੀਮ ਮੈਬਿਾ ਉਤੇ ਿੜਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਐਸ ਟੀ ਐਫ ਟੀਮ ਨੇ
ਸੜਕ ਮਕਨਾਿੇ ਛਪਾਲਾ ਮਾਿ ਕੇ ਜਾਨ ਬਿਾਈ। ਏ. ਐਸ. ਆਈ. ਮਦਲਬਾਗਵ ਮਸੰਘ ਨੇ ਸਕਾਿਮਪਉ ਦਾ ਮਪੱਛਪਾ ਕਿਦੇ ਆਪਣੀ ਗੱਵਡੀ ਅੱਗੇਵ ਲਗਵਾ ਲਈ, ਪਿ ਸਮਗਵਲਿਾ ਨੇ ਗੱਵਡੀ ਿੋਮਕਣ ਦੀ ਥਾ ਐਸ ਟੀ
ਐਫ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਗੱਵਡੀ ਨੰੂ ਟੱਕਿ ਮਾਿੀ ਤੇ ਮਫਿ ਗੱਵਡੀ ਭਜਾ ਲਈ। ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ ਵਮਿੰਦਿ ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਟੀਮ ਨੇ ਸਵਕ ਿੱਮਖਆ ਲਈ ਕਮਥਤ ਦੋਮਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਵਡੀ ਦੇ ਟਾਕਿਾ ਵੱਲ ਗਵੋਮਲੀਆਂ ਵੀ
ਮਾਿੀਆਂ। ਕਸ ਤਿਾ ਕਿੀਬ 20-25 ਮਮੰਟ ਦੇ ਮਪੱਛਪੇ ਮਗਵਿਚ ਿੱਕ ਮਮਸ਼ਿੀ ਖਾ ਨੇੜੇ ਕਨਾ ਨੰੂ ਕਾਬੂ ਕਿ ਮਲਆ ਅਤੇ ਗੱਵਡੀ ਮਵਿਚ 2 ਮਕਲੋਮਗ੍ਵਾਮ ਹਕਿੋਮਕਨ ਬਿਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਸਕਾਿਮਪਉ ਿਾਲਕ ਸੰਦੀਪ
ਮਸੰਘ ਉਿਫ ਸੋਮਨੰੂ ਦੀ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਮਵਿ ਗਵੋਮਲੀ ਲੱਗਵਣ ਕਾਿਨ ਉਸ ਨੰੂ ਗੁਵਿੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਿਵਾਕਆ ਮਗਵਆ ਹਕ, ਜਦਮਕ ਉਸਦਾ ਸਾਥੀ ਗੁਵਿਮਵੰਦਿ ਮਸੰਘ ਪਮੁਲਸ ਦੀ ਮਗਿਫਤ ਮਵਿ ਹਕ।
ਦੋਮਸ਼ੀਆਂ ਉਤੇ ਮੁਕਦਮਾ ਦਿਜ ਕਿਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਿੀ ਹਕ ਅਤੇ ਹੋਮਿ ਖਲੁਾਸੇ ਹੋਮਣ ਦੀ ਵੀ ਆਸ ਹਕ।
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